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Rekordna velikanka je

Akcija Največja Lions sladica Za slepo in slabovidn
Sladko je bilo, sladko, včeraj
dopoldne v središču Ljubljane, kjer so se mimoidoči za tri
evre lahko posladkali z najdaljšo rulado na svetu. No, na
ta laskavi naslov bo morala
Gorenjka, katere slaščičarji so
v dveh dneh napekli in okrasili
skoraj 160 metrov dolgo sladico,
še nekoliko počakati, v Zavodu
za slepo in slabovidno mladino,
za katerega so v akciji Največja
Lions sladica zbirali sredstva,
pa bodo z izkupičkom uredili
lončarsko delavnico.
Gorenjka je letos že tretje leto zapored pripravila velikansko rulado, s
katero ji je v sodelovanju z Lions klubom Forum Ljubljana v akciji Največja Lions sladica uspelo zbrati devet
tisoč evrov, ki jih bodo namenili Zavodu za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana. Lani so na prireditvi zbrali
okoli 10.000 evrov, s katerimi so ku-

pili z zvočnimi in tipalnimi pomagali
opremljeno sobico za otroke, letošnji
izkupiček akcije pa bodo porabili za
ureditev lončarske delavnice, s katero
želijo, kot je povedala ravnateljica Zavoda Katjuša Koprivnikar, slepim in
slabovidnim otrokom pomagati pri
razvoju čutil, ki jih močno potrebujejo, da lahko sprejemajo informacije
iz okolja. Poleg tega bodo srednješolci v učnem podjetju razvijali veščine,
ki jih čakajo v delovnem okolju.
Letos si Gorenjka prvič prizadeva tudi za vpis v Guinessovo knjigo
rekordov, za naslov najdaljše rulade
na svetu. Za zdaj si rekord s 130 metri dolgo sladico lasti Japonska. Kot
je povedal Mitja Cimerman iz Lions
kluba Forum Ljubljana, ki v sladki
dobrodelni akciji sodeluje z donatorji in ljubljansko mestno občino
ter projekt v partnerstvu z Gorenjko,
Drogo Kolinsko in ljubljanskim zavodom vodi zadnja tri leta, so pred dvema letoma sicer spekli 270-metrsko
rulado, a je niso uradno izmerili.
R. N.

Danes bo v Lipici nadvse slavnostno. Foto Tomi Lombar

Žrebeta na prvo pašo
Dan lipicanca V Kobilarni Lipica na ogled konjski podmladek
in umetnost lipiške klasične šole jahanja
Lipica – V naši najelitnejši

kobilarni bo slovesno. Pred 434
leti je habsburški nadvojvoda
Karel II. odkupil lipiško posest
od tržaškega škofa Nicola' de
Coreta in postavil temelj bodoče cesarsko-kraljeve kobilarne
v Lipici. Prav 19. maja v Lipici
slavijo tudi obletnico začetka
reje lipicanske pasme konj.
Helena Peternel Pečauer
V poklon temu pomembnemu
zgodovinskemu dogodku sta Ko-

bilarna Lipica in Združenje rejcev
lipicanca Slovenije že danes pripravila tradicionalni dan lipicanca.
Praznovanje se bo začelo ob 10. uri
pri vhodu v Kobilarno Lipica, kjer
bodo obiskovalci pozdravili simbolično prvo pašo letošnje generacije
žrebet, v spremstvu njihovih mater.
Vrhunec dogajanja pa bo ob 14.50
predstava na lipiškem hipodromu.
Plemenitost, lepoto in eleganco
lipicancev bodo poudarili nastopi
lipiške klasične šole jahanja. Člani
Združenja rejcev lipicanca Slovenije se bodo predstavili v sedlu in
v vpregah. »Letošnji dan lipicanca

smo zasnovali kot povabilo vsem,
ki čutijo in spoštujejo izjemno vrednost ter neponovljivo dediščino
Lipice, naj to vez še utrdijo. Prav letošnja žrebeta, ki jih bomo pospremili na prostrane lipiške pašnike,
najbolje izražajo vrednost Kobilarne Lipica. Kot skrbniki te dragocene dediščine želimo ljubiteljem
lipicanca ponuditi priložnost, da
doživijo Lipico, njeno čredo belih
konj in dediščino, da jo bodo znali ceniti, podpirati in varovati za
prihodnje rodove,« je poudaril v. d.
direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak.

Ves zaslužek – za kos rulade in Cockto je bilo treba odšteti tri evre – je šel v
dobrodelne namene.

Na vrsti so študenti
Pravilno ločevanje Na infotočkah nad dileme vsakdanjega ravnanja z odpadki
Družba Slopak že tretje leto
uspešno izvaja evropski projekt
LIFE+ Ločujmo odpadke, katerega glavni namen je informiranje
in spodbujanje pravilnega ločevanja odpadkov med občani.
Tokrat bo v ospredju študentska populacija, saj bo Slopak
študentske domove po Sloveniji
opremil z novimi ekološkimi
otoki in plakati ter pripravil
informacijske točke po študentskih naseljih.
Družba Slopak v sodelovanju z lokalnimi komunalami in študentskimi domovi tokrat pripravlja
akcijo ozaveščanja in informiranja
študentov. V študentskih naseljih v
Ljubljani, Kopru in Mariboru bodo
na ekoloških otokih postavili nove
zabojnike, ki bodo opremljeni s
posebnimi nalepkami. Na izviren
način bodo prikazovali okoljske
prihranke, ki jih dosežemo s pravilnim ločevanjem, in tako spodbujali
k razvrščanju odpadkov. Na vsaki
lokaciji bo družba Slopak pripravila

tudi informacijsko točko, kjer bodo
njeni sodelavci in za informiranje
usposobljeni študentje demonstratorji študentom razložili prednosti
sprotnega ločevanja odpadkov ter
odpravljali njihove dileme, ki se

porajajo ob tem. Pripravili bodo
tudi zabavne spremljevalne aktivnosti, kot so nagradni kvizi in preizkušanje v pravilnem ločevanju
odpadkov, akcijo pa bo vseskozi
spremljalo pestro dogajanje na fa-

cebook profilu Ločujem odpadke. V
Ljubljani bodo informacijske točke
od jutri pripravljali v študentskih
naseljih v Mestnem logu, na Kardeljevi ploščadi, na Topniški in v
Rožni dolini. Teden dni pozneje

pa bodo novi zabojniki in informacijske točke postavljeni najprej
v Kopru, nato pa še v Mariboru – v
študentskih naseljih Gosposvetska,
Tyrševa in Lent.
J. Z. G.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Delo v sodelovanju s Slopakom in finančno podporo mehanizma
Life evropske komisije avtorsko avtonomno ozavešča bralce
o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in varovanja okolja.
Cilj triletnega projekta Life je pojasniti, zakaj ločevanje odpadkov
in njihovo recikliranje in predelava varujejo našo naravo, ter spodbuditi
bralce, da začnejo ločevati vse vrste odpadkov. Odpadno embalažo,
papir in steklo, biorazgradljive odpadke, izrabljene elektronske
in električne naprave in baterije. Posebna skrb bo namenjena ozaveščanju
bralcev o pravilnem ravnanju z odpadnimi zdravili, fitofarmacevtskimi
sredstvi in gumami.
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo z veseljem
odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov n
nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja).

Na vsaki lokaciji bo tudi informacijska točka, kjer bodo študenti dobili vse
odgovore o odpadkih. Foto Aleš Černivec

